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Přání občanům
Vážení spoluobčané, chataři, chalupáři, milí
přátelé. Opět jsou tu Vánoce, ten krásný čas
rodinných setkání, radostí z dárečků, čas pokoje,
porozumění, slibů a předsevzetí. Pro většinu z nás
se jedná o nejvýznamnější svátky roku. Vánoce

jsou pro nás krátkou zastávkou v současném
urychleném a zvláštním světě a přijímáme je jako
odměnu za dobře vykonanou práci. Většina z nás
se na ně těší a snaží se, aby bylo vše dokonalé.
Pečeme vánoční cukroví, uklízíme své domovy a
v neposlední řadě chystáme vánoční stromeček.
Snažíme se setkat s našimi blízkými, na které jsme
během roku neměli tolik času a snažíme se více

věnovat své rodině. Vánoce jsou čas, kdy se nám
otevírají naše srdce a my jako lidé máme k sobě
o něco blíž. Také si vzpomeneme na naše blízké a
ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale jsou
stále živí v našich srdcích a našich vzpomínkách.
Dovolte mi, abych Vám nejen jménem svým, ale i
jménem zastupitelů naší obce popřál Vánoce plné
štědrosti, pohody, lásky a klidu. Dětem přeji, aby
pod vánočním stromečkem našly dárky, které si
přály. Do nového roku Vám přeji hodně štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

starosta

Společenská rubrika
Výročí:
leden 2022: Hana Otradovská - 80 let
únor 2022: Josef Mareš - 90 let

Úmrtí:
listopad 2021: Ludmila Pešková - 86 let
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ROZP. PLNĚNÍ ROZP. PLNĚNÍ

PŘÍJMY CELKEM 8643,78 8145,4 VÝDAJE CELKEM 9805,1 7652,3

Daň z příjmu FO plátci 1439,1 856,56 Pozemky a les, zvířata 198 185,3

Daň z příjmu FO poplat 21,5 43,7 Cestovní ruch 75 90,2

Daň z příjmů vyb.srážkou 134,5 151,1 Místní a účelové komunikace 690 120,8

Daň z příjmů práv. osob 939 1155,5 Vodovod, infrastruktura 700 425,1

DPH 2810 2806,2 Provoz ČOV, kanalizace 650 641,8

Popl.odnětí funkce lesa 5 0,9 ZŠ a MŠ 350 255,5

Poplatky z odpadů a psů 215,5 212,9 Knihovna 40 21,9

Daň z hazardních her 30 45,9 Kulturní dům + kultura 1752,9 403,5

Odvod z loterií, spr. poplatky 7 2,4 Hřiště 15 0

Daň z nemovitých věcí 360 226,6 Péče o vzhled obce a zeleň 1140 886,1

Neinv. dotace na státní správu 76,4 70 Veřejné osvětlení 150 81,2

Příjmy z pozemků, lesa a železa 510 531,7 Odpadové hospodářství 301 296,6

Příjem TVO, hřiště 10 3,4 Služby obyvatelstvu 574,87 1611,46

Příjem KD 20 10,9 Finanční příspěvky, dotace 128 77

Příjmy vodovod, rybník 11 9,6 Krizová opatření 15 0

Příjmy z nájmu byt, pošta 16 14,4 Jednotka požární ochrany obce 55 48,7

Služby pro obyvatelstvo 35,84 17,7 Zastupitelstvo 1000 920,4

Příjem sběr a odvoz odpadů 58 50,2 Činnost místní správy 1100 857,7

Stočné 380 344,3 Pojištění majetku, fin. služby 45 27,2

Finanční operace 1 0 Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP 700 577

Dotace doplatek, dveře KD, VPP,
silnice, rozhlas

1357,9 1385,4 Daň z příjmu za obec 94,24 94,24

Daň z příjmu za obec 94,24 94,24 Volby 31 30,6

Všeobecná pokladní správa 111,8 111,8

PŘÍJMY v tis. Kč VÝDAJE v tis. Kč

Třída 1 Daňové příjmy 5538 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 5850

Třída 2 Nedaňové příjmy 1588 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 1650

Třída 3 Kapitálové příjmy 0 Splátka jistiny úvěrů SFŽP 350

Třída 4 Přĳaté transfery 74 Splátka jistiny úvěrů ČS 450

Přĳaté úvěry 1500 Konsolidované výdaje celkem 8300

Konsolidované příjmy celkem 8700 Saldo příjmů a výdajů 400

Plnění rozpočtu k 30. 11. 2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2022
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Ohlédnu� za loňským rokem
Vážení spoluobčané. Rok uběhl jako voda, máme
tu opět Vánoce a do konce roku 2021 chybí
několik málo dní. Dovolte mi, abych se za
uplynulým rokem trochu ohlédl. V posledním
čísle loňských PK listů jsem vyslovil přání, aby rok
2021 byl lepší a my se navrátili k normálnímu
životu. Opravdu jsem si myslel, že tomu tak bude,
ale bohužel mé přání nebylo zcela vyslyšeno.
Vyhlášený nouzový stav ze dne 5. 10. 2020 trval
až do 11. dubna 2021, tedy celkem 188 dnů. Dnes,
když píšu příspěvky do prosincových listů, tak
jsme opět v nouzovém stavu, který vstoupil
v platnost 26. 11. 2021 a měl by trvat po dobu 30
dní - do 25. 12. 2021.
Rok 2021 lze označit za společensky výrazně
chudší oproti rokům minulým. Zrušena byla
většina kulturních akcí (masopust, dětský
karneval, šibřinky, den matek, rozsvícení
vánočního stromečku, vánoční besídka v ZŠ a MŠ,
vánoční koncert dětí v kostele sv. Anny apod.)
Většinu sportovních akcí se však spolkům naštěstí
v jarních a letních měsících podařilo uspořádat a
my jsme o nich v průběhu roku mohli prostřed-
nictvím PK listů informovat.
Pustokamenická základní škola byla koncem
listopadu uzavřena z důvodu nařízené karantény
pouze na jeden týden, a tak věřme, že zbytek
školního roku 2021/2022 budou žáci naší školy
většinu vyučovacích hodin trávit při výuce
prezenční a ne doma u výuky distanční.
Investiční i neinvestiční projekty, které jsme pro
tento rok měli připravené, se nám podařily splnit
všechny do posledního puntíku. O jednotlivých
projektech informuji v těchto listech v samo-
statných článcích. Rovněž uvnitř listů najdete i
podrobnější informace o plánech obce na rok
2022.
V roce 2021 zemřelo a navždy nás opustilo 5
spoluobčanů (Ján Paškuliak, František Sodomka,
Josef Skalický, Marie Petrová a Ludmila Pešková).
Čest jejich památce. Někteří občané se
odstěhovali a jiní přistěhovali. K dnešnímu dni je
k trvalému pobytu v obci Pustá Kamenice
přihlášeno 323 občanů.
V druhé polovině letošního roku jste jistě za-
znamenali zvyšující se ceny zboží, služeb, energie
a tím i vysokou in�laci, která tu několik let
v takových procentech nebyla. Zastupitelé obce,
ač neradi, také museli na tento negativní vývoj
reagovat a museli ceny za odpady, vodné či stočné
zvýšit – viz. samostatné články uvnitř listů.
Vážení spoluobčané. Nadcházející rok v daném
případě nebude jednoduchý, neboť s přicházející
energetickou krizí a skokovému zdražování elek-
trické energie, plynu a dalších komodit může
přijít i sociální krize, která tu desítky let nebyla.
Věřme a přejme si, abychom současnou i budoucí
nelehkou dobu zvládli se zodpovědností, respek-
tem i ohleduplností. Věřme a přejme si, že se i díky

proočkovanosti a nastaveným opatřením život
postupně vrátí do normálu a veškerá omezení
brzy pominou. Ještě jednou Vám všem přeji
hlavně pevné zdraví.

starosta

Krátce
Poslední úřední den v roce 2021: 15. 12. 2021
První úřední den v roce 2022: 5. 1. 2022
Svoz nebezpečných odpadů v roce 2022:
Pondělí 24. 5. 2022 od 16:00 hodin
Úterý 18. 10. 2022 od 16:00 hodin
Cena vody na rok 2022 činí 46 Kč/m3

Cena stočného na rok 2022 činí 38 Kč/m3

Poplatky za psa: 100,- Kč za každého psa
Odpady: 700,- Kč za osobu a rekreační objekt
Poplatky za psa a odpady jsou splatné
do 30. 4. 2022.

starosta

Odpady v roce 2022
V průběhu letošního roku jste jistě zaregistrovali
zprávy ve sdělovacích prostředcích a tisku, že
v prosinci roku 2020 byl schválen nový zákon
o odpadech, který hned od prvního dne nového
roku vstoupil v platnost. Kromě jiného to obcím, a
hlavně jejich občanům, přineslo postupné
zdražování odpadů. Na rok 2021 naše obec
poplatky za svoz odpadů nezvýšila, zato od
začátku roku 2022 jsme nuceni poplatek zvýšit.
Ze současných 600,- Kč jsme nuceni poplatek
zvýšit na 700,- Kč. Již v letošním roce jsme za
každého občana obce museli zaplatit více jak
50,- Kč z obecního rozpočtu a toto se stalo již
neudržitelné. O tom, jak bude zvýšení poplatku za
svoz odpadů výrazné, si budeme rozhodovat
sami, jak budeme k odpadům přistupovat. Nový
zákon o odpadech je totiž postaven na tom, kolik
odpadu občané dokáží vytřídit k dalšímu využití
(plasty, papír, bioodpad, kov, textil, použité
kuchyňské oleje atd.) a jaké vznikne množství
komunálního odpadu, který se ukládá na skládku.
Za uložení tuny odpadu na skládku se až do
loňského roku platilo 500,- Kč. Od 1. ledna 2021
to platilo pouze do doby, než daná obec překročila
200 kg na občana obce, který v ní má trvalé
bydliště. A my jsme tyto kilogramy na jednoho
občana překročily k datu 28. 10. 2021. Od této
doby se obci pro zbytek roku dle zákona
o odpadech zvedla cena na 800,- Kč za tunu. Tato
se bude postupně zvedat do roku 2029, kdy bude
cena 1850,- Kč za tunu odpadu uloženého na
skládku. Množství komunálního odpadu na
občana s trvalým bydlištěm v obci bude naopak
postupně klesat z 200 kg v letošním roce na
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pouhých 120 kg v roce 2029. Z důvodů, které jsem
zde popsal, vyplývá, že se všichni budeme muset
snažit vyprodukovat co nejméně komunálního
odpadu, který se vozí na skládku, a naopak co
nejvíce odpadu vytřídit. Bude tedy záležet pouze
na nás všech, jak se k novému zákonu postavíme
a kolik peněz nám zákon „vytáhne“ z našich
peněženek. O případném dalším vývoji a
opatřeních v odpadovém hospodářství Vás budu
průběžně informovat.

starosta

Ceny vodného a stočného
v roce 2022
Jistě jste si v rubrice krátce přečetli, že se od
nového roku mění cena za vodné a stočné. Co se
týče stočného, zde je nastavena cena zvyšující se
každý rok o cca 2,50 Kč za m3 ročně dle podmínek
SFŽP, kterou po vybudování kanalizace musíme
každý rok dle dotačních podmínek fondu po dobu
10 let zvyšovat. Ohledně vodného se zvýšení ze
současných 40,- Kč za m3 na 46,- Kč za m3 promítá
o velké zvýšení cen regulované i neregulované
elektrické energie od �irmy ČEZ, navýšení cen
materiálu při opravách hlavního vodovodního
řadu včetně přípojek o téměř 100%, cen služeb od
�irmy VHOS za správu celoobecního vodovodu
včetně nákladů na práci, dopravu, pohonné hmoty
atd.. Věřte mi, že zastupitelstvo obce by rádo
zachovalo cenu současnou, ale vzhledem
k navyšujícím se a neúměrným cenám v celé
společnosti během posledních měsíců,
nemůžeme rozhodnout o zvyšující se ceně jinak.
Děkuji za pochopení.

starosta

Oprava místních komunikací
MK č. 13c a MK č. 21c
Od poloviny října do poloviny listopadu byly
v Pusté Kamenici provedeny opravy dalších dvou
místních komunikací. Tentokrát se jednalo
o místní komunikaci MK č. 13c vedoucí od
hasičárny směrem na Radčany k železničnímu
přejezdu a místní komunikaci MK č. 21c od
Vaškových k Pozdníkovým. Na opravy těchto
komunikací obec získala dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Dotace byla ve výši 80%,
spoluúčast obce zbylých 20%. Řečeno
ve �inancích 2 262 059,- Kč odMMR ČR, 598 095,-
Kč spoluúčast obce. Opravu komunikací provedla
�irma POKSPOL s.r.o. Slatiňany, které bych chtěl
touto cestou poděkovat za provedení kvalitní
práce v předem sjednaném termínu. Před

položením nového asfaltového povrchu byla
v komunikaci MK č. 21c provedena výměna dvou
starých uzávěrů domovních přípojek obecního
vodovodu. Uzávěry vyměnila �irma VHOS a.s.
Moravská Třebová a byly �inancovány z obecního
rozpočtu v rámci obnovy a údržby obecního
vodovodu.

starosta

Projekt 

„Oprava místních komunikací MK č. 13c a 
MK č. 21c“ 

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
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Oprava střechy kulturního domu
v Pusté Kamenici
Tak zněl o�iciální název projektu, který jsme
zrealizovali během měsíce října a listopadu. Na
opravu střechy nad sálem kulturního domu jsme
v letošním roce získali dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 80%, zbývajících 20%
obec hradila ze svého rozpočtu. Ve �inancích to
znamenalo 1 032 911 Kč odMMRČR a 284 290 Kč
byla spoluúčast obce. Nad sálem KD byla
vyměněna stávající střešní krytina za novou. Dále
zde byla namontována nová střešní okna, nové
okapy, svody a došlo také na výměnu hromo-
svodů. Opravu provětrávané střechy provedla
�irma MISTRY MONT s.r.o. Praha a stihla to

doslova za minutu dvanáct. Ve čtvrtek
25. 11. 2021 �irma dokončila svoji práci a hned
druhý den v Pusté Kamenici nasněžilo. Před
opravou střešní krytiny i v jejím průběhu jsme
také nechali opravit poslední dva komíny nad
sálem KD. Komín od hlavních kamen ze sálu KD
byl vyvložkován nerezovou vložkou a poté byl
zvenčí zednicky opraven. Komín z chodby byl nad
střechou zbourán a vystavěn nový. Také byl
přeložen vysílač internetu �irmy EDERA ze
starého komína na samostatný držák. Tyto
nezbytné práce před položením nové střechy byly
�inancovány z obecního rozpočtu. Zde bych chtěl
poděkovat zednické partě Miroslava Tušly, že obci
vyšla vstříc a oba komíny nám při opravě střechy
narychlo opravila.

starosta

Pro�povodňová opatření pro
obec Pustá Kamenice – místní
rozhlas
Koncem října 2021 byl v Pusté Kamenici
dokončen projekt „Protipovodňová opatření pro
obec Pustá Kamenice“. V listopadu 2019
zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na
tento projekt a v říjnu 2021 došlo k jeho
kompletnímu dokončení. Na sloupy veřejného
osvětlení byly nainstalovány bezdrátové hlásiče
v rámci varovného a výstražného systému v počtu
22 ks, včetně 60 ks nových reproduktorů. Na
hasičskou zbrojnici byla osazena nová siréna a
celý systém výstražného a varovného systému je
propojen s HZS Pardubického kraje. V budově
obecního úřadu máme zcela novou rozhlasovou
ústřednu, která slouží jak k dálkovému, tak i
k místnímu vyhlašování signálu JSVV, ale také ke
standardnímu hlášení potřebného pro běžný
chod obce. U obecního úřadu na mostku je
nainstalována vodoměrná stanice s ultrazvu-
kovým snímačem pro měření vodních stavů. Na
vodojemu je umístěna srážkoměrná stanice pro
měření kapalných srážek a u rybníku a na potoce
u obce je instalována vodoměrná lať. To vše
v rámci „Povodňového plánu obce Pustá
Kamenice“, který je součástí celého projektu.
Informace z měření srážek nebo aktuální situaci a
průběhu stavu hladiny na vodním toku
Kamenická voda bude přenášena na webové
stránky obce Pustá Kamenice, kde bude
vytvořena záložka „Protipovodňová opatření pro

Projekt 

„Oprava střechy kulturního domu v Pusté 
Kamenici“ 

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
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obec Pustá Kamenice včetně povodňového plánu
obce Pustá Kamenice“. Realizace tohoto projektu
přišla celkem na částku 1 742 606,- Kč, přičemž
spoluúčast obce byla 587 383,- Kč. Dotace na
uvedený projekt byla podpořena z Operačního
programu Životní prostředí. Místní rozhlas je
v současné době ve zkušebním provozu. Žádám
Vás občany o zpětnou vazbu jak nový rozhlas
funguje. Každý hlásič je očíslován od č. 1 po č. 22
a v případě, že někde hlásič špatně funguje nebo
není rozumět hlášení, prosím o nahlášení čísla
hlásiče, abych zjednal nápravu.

starosta

Výsadba stromů v intravilánu
obce Pustá Kamenice
V listopadu jsme také zrealizovali projekt
„Výsadba stromů v intravilánu obce Pustá
Kamenice“. Tento projekt byl realizován
v souladu s akceptovanou žádostí o podporu dle
výzvy SFŽP. Výsadba stromů se uskutečnila ve
dvou lokalitách. První se nachází v centrální části
obce na dětském hřišti a školní zahradě. Druhá je
u čističky odpadních vod. Celkem bylo vysázeno

23 ks listnatých stromů (javor klen, javor babyka,
lípa srdčitá a švestka domácí) včetně kotvení
3 kůly s horní hrazdou u každého stromku. Na jaře
budou ke stromkům nainstalovány ještě závla-

hové vaky. V současné době probíhá vyúčtování
dotace. Dotace od SFŽP bude činit 70%, spolu-
účast obce 30%.

starosta

Turis�cká mapa
Pustá Kamenice a okolí

V Pustokamenických listech č. 2/2021 jsem Vás
informoval, že zastupitelstvo obce na svém
květnovém zasedání schválilo pořízení velké
venkovní turistické mapy „Pustá Kamenice a
okolí“. Koncem listopadu se nám podařilo
hliníkovou aktualizovanou turistickou mapu
nainstalovat do prostor před budovu ZŠ a MŠ,
hned vedle mapy „Žďárskými vrchy křížem
krážem – naučná cyklostezka“. Současně bych
chtěl poděkovat obecnímu zaměstnanci Jirkovi
Husákovi za vyrobení rámu pro tuto mapu a jeho
instalaci na uvedené místo. Věřím, že tato nová
mapa přinese návštěvníkům obce, ale i našim
spoluobčanům, příjemné chvíle nad plánováním
turistických túr, či jen prostým rozjímáním u této
turistické mapy.

starosta

Plánované inves�ční a
neinves�ční akce v Pusté
Kamenici na rok 2022
„Oprava místních komunikací MK 4c a MK 6c
včetně souvisejících mostních objektů M-4c-1
a M-6c-1“ – v prosinci 2021 podáme žádost
o dotaci na výše uvedenou akci na MMR ČR,
kterou bychom chtěli opravit dva mostky, které
jsou součástí těchto komunikací a přitom by došlo
také k opravě povrchu těchto komunikací.
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Komunikace MK č. 4c vede od silnice od boroviny
směrem k mostku k Broklovým a komunikace MK
č. 6c vede od silnice kolem Zahálkových až za
mostek u Primasových. Akce bude realizována
pouze v případě získání dotace. Obec si nechala
zpracovat projektovou dokumentaci na opravu
všech mostků přes Kamenickou vodu (je jich
celkem 9), které jsou ve vlastnictví obce a
postupně bychom chtěly všechny tyto mostky
opravit. Jedná se o běh na delší trať, neboť si to
můžeme dovolit jen v případě získání dotací.
Z vlastních zdrojů nejsme schopni opravy
v takovém rozsahu zrealizovat.

„Oprava vývařovny v budově obecního úřadu“
– v prosinci 2021 podáme žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
na rok 2022 na opravu vývařovny, která je
umístěna v budově obecního úřadu. Chceme
především vývařovnu vybavit nerezovou
kuchyňskou linkou, která bude splňovat přísné
hygienické normy. Současně bychom opravili
omítky nad stávajícími obklady a omítky na
stropě místnosti. Dojde také k opravě elektro-
instalace v místnosti vývařovny. Akce by se
realizovala o letních prázdninách 2022.

Nátěr střechy nad přísálím KD, nad výčepem,
nad dřevníkem u KD a nad poštou a bytem KD
– v příštím roce bychom chtěli natřít uvedené
střechy u kulturního domu, neboť jejich současný
nátěr je za hranicí své životnosti.

Příprava projektu, který ponese název "Pustá
Kamenice – posílení vodárenské soustavy“ –
připravujeme uvedený projekt a chceme zažádat
o dotaci v rámci Národního programu životní
prostředí (NPŽP) na napojení vybudovaného vrtu
do vodojemu - včetně jeho odradonování.

V rámci projektu SMS ČR - Obec 2030 zvažujeme
možnost instalace fotovoltaických panelů na
budovu čistírny odpadních vod. Pořídili bychom
si jen elektřinu vyrobenou z elektrárny, pro níž
bychom jejímu majiteli (ČEZ) poskytli prostor
střechy budovy. Naše cena za energii by se tak
snížila na cca 50 procent po dobu 15 let. Po této
době by elektrárna přešla do vlastnictví obce za
1 Kč. Projekt je zatím na svém počátku a
zjišťujeme všechny možnosti realizace této akce.

Projekt „Efektivní a moderní komunikace obcí
Sdružení místních samospráv ČR“ – pořízení a
instalace elektronické úřední desky na budovu
obecního úřadu – bude realizován v prvním
čtvrtletí roku 2022.

Bude dokončeno Zpracování Změny č. 1 Územ-
ního plánu Pustá Kamenice.

starosta

Rekonstrukce silnice č. III/3548
Pustá Kamenice – křiž. III/3545
Dne 3. 12. 2021 byla na obecní úřad doručena
prostřednictvím datové schránky Veřejná vyhlá-
ška - Oznámení o zahájení společného řízení
z Městského úřadu Polička - stavebního úřadu.
Pardubický kraj, který zastupuje Správa a údržba
Pardubického kraje podala dne 24. 11. 2021
žádost o vydání společného povolení na stavbu
s názvem: "Rekonstrukce silnice III/3548 Pustá
Kamenice - křiž. s III/3545". Uvedeným dnem
tedy bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení na opravu páteřní komunikace v naší obci.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stano-
viska, účastníci řízení své námitky a veřejnost
připomínky do 31. 12. 2021. Po uplynutí lhůty
bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci. Podle
výše uvedeného tedy nastal další posun v uvedené
věci a budeme věřit, že se brzy dočkáme opravené
páteřní komunikace procházející obcí, která je ve
vlastnictví Pardubického kraje. Dne 9. 12. 2021mi
však byla na moji zaslanou žádost doručena
odpověď od náměstka SÚS Pardubického kraje
pana ing. Synka, ve které mi sděluje, že bohužel
realizace opravy není aktuálně zařazena v návrhu
akcí na rok 2022, ve kterém jsou prioritně
uvedeny stavby, kde je vzájemná koordinace,
spolupráce investorství Pardubického kraje a
(obcí, VAKU atd.). Také proto, že se ještě během
letošního roku dořešovali majetkoprávní vztahy
s některými vlastníky, došlo k úmrtí jednoho
vlastníka a musel být dán souhlas nového
vlastníka a s některými vlastníky se vedla dlouhá
vyjednávání. Tím musela být provedena i nezbyt-
ná aktualizace dokladové části. Závěremmi sdělil,
že SÚS Pardubického kraje bude připravena i
k případné realizaci v roce 2022, kdyby se „našly“
nějaké další �inanční zdroje.

starosta

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat zaměst-
nancům obce za jejich práci, kterou v letošním
roce pro obec odvedli. Děkuji jim za údržbu
čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích,
údržbě veřejné zeleně a dalších různých pracích,
které jsou pro obec nezbytné. Rovněž děkuji všem
brigádníkům, kteří v letošním roce pomáhali se
sečením a úklidem trávy, které opět narostlo velké
množství. Dále děkuji za práci zastupitelům obce,
paní účetní, knihovnicím, pedagogickým i nepe-
dagogickým zaměstnancům školy a zkrátka všem,
kteří se podíleli na práci pro obec. Veškeré práce,
kterou pro obec odvedli si velice vážím. Rovněž
děkuji i všem občanům obce, kteří se sami od sebe
zapojují do práce v obci, ať už údržbou zeleně na
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svých pozemcích, výsadbou a péčí o květiny, nebo
při mnoha dalších různých pracovních činnos-
tech.

starosta

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 8. – 9. října 2021 se uskutečnily volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repu-
bliky. V Pusté Kamenici se k volební urně
dostavilo 189 voličů z celkového počtu 262, což
znamená 72,14 procent. Výsledky voleb jsou
uvedeny v níže uvedené tabulce.

starosta

Reflexní samolepky
V loňském roce jsme se s podporou Sdružení
místních samospráv ČR z.s. zapojili do propagace
projektu "Rozšíření retrore�lexních prvků do
menších obcí". Projekt měl za cíl zvýšit vidi-
telnost chodců a cyklistů a na druhé straně
bezpečnou jízdu řidičů všechmotorových vozidel.
Zásobník se umísťuje převážně tam, kde není
veřejné osvětlení nebo chodníky a hrozí zde
zvýšené nebezpečí střetu chodce s motorovým
vozidlem. My jsme se rozhodli, že zásobník

umístíme na frekventované
místo před budovu ZŠ a
MŠ na rám úřední
desky a že projektem
určitě přispějeme ke
zvýšení bezpečnosti
občanů při pohybu
v naší obci. Občan by
si ze zásobníku vzal
re�lexní samolepku a
nalepil by si ji například
na svoji bundu a přispěl by
tak ke své viditelnosti a bez-
pečnosti při chůzi při snížené viditelnosti. Úplně
nový tubus s 1000 ks re�lexních prvků se znakem
naší obce (viz. foto) jsme na uvedené místo
nainstalovali počátkem října letošního roku.
Fotogra�ie tohoto zásobníku pak byla cestou
jedné �irmy vložena do mobilní aplikace včetně
GPS, ve které si chodci či cyklisté mohou najít
další lokace tubusů po celé ČR. Ani jsme nestihli
dát tuto informaci pořádně mezi občany a někdo
všechny samolepky vybral a zásobník je od té
doby zcela prázdný. Udělejte si prosím obrázek
sami. Komu se hodilo takové množství samo-
lepek? Vytapetoval si s nimi snad doma někdo
pokoj? Nebo je pouze vybral a poté vyhodil?
Nastává tedy otázka - má cenu něco takového do
obce pořizovat, když nějaký tupoun celý tubus
vybere? Nevěřím tomu, že tam během týdne
prošlo 1000 chodců a každý si vzal jednu
samolepku. Tato situace se opakuje již podruhé.
První re�lexní samolepky byly na stejném místě
nainstalovány v roce 2018 a po několika dnech
také všechny zmizely. Následně se jejich
podstatná část objevila v kontejneru na komu-
nální odpad. O dalším využití tubusu nechám
rozhodnout zastupitele. Možná ho demontujeme,
nebude zde nic a bude klid.

starosta

Hokejové mužstvo Pusté
Kamenice vstoupilo do šesté
sezóny soutěže AHL Polička
Pustokameničtí hokejisté v letošním roce
vstoupili do šesté sezóny AHL (amatérské
hokejové ligy) Polička. Po třech úspěšných a dvou
neúspěšných sezónách zahájili šestou sezónu
1.10.2021 zápasem s mužstvem Pusté Rybné.
Zápas vyhráli 6:3. Poté postupně porazili
Borovnici 6:5, Lezník 9:0, J+J Polička 9:1,
remizovali s Jedlovou 3:3, porazili Krounu 4:3 a
podruhé Pustou Rybnou 8:2. Po sedmi
odehraných zápasech jsou bez porážky na
druhém místě tabulky s horším skóre za také
neporaženou Jedlovou. V současné době je však
sezóna AHL Polička vzhledem k nemoci COVID 19

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Konané dne 8. a 9. října 2021

Kandidující strana
1 Strana zelených 5
2 1
3 VOLNÝ blok 1
4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 14
5 Česká strana sociálně demokratická 15
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 3
9 Aliance pro budoucnost 0

10 Hnutí prameny 4
12 PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 14
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 41

15 0

16 1
17 PIRÁTI A STAROSTOVÉ 34
18 Komunistická strana Čech a Moravy 5
20 ANO 2011 50
21 Otevřeme Česko normálnímu životu 1

22 Moravané 0

Celkem počet odevzdaných platných hlasů 189

Celkem počet odevzdaných obálek 189

Celkový počet voličů 262

Volební účast  % 72,14

Číslo 
strany

Počet 
hlasů

Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy, ke svobodě se nelze 
provolit.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a 
Slezska
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přerušena. Doufejme, že se počátkem příštího
roku soutěž rozehraje a hlavně celá dohraje.

starosta

Tříkrálová sbírka 2022
Oblastní charita Polička ve spolupráci s obcí Pustá
Kamenice uspořádá v lednu 2022 tradiční
Tříkrálovou sbírku. V současné době rozho-
dujeme, zda-li TKS proběhne dle starého formátu,
kdy dvě party koledníků budou chodit po obci,
nebo o umístění třech pokladniček na stejném
místě, jak tomu bylo v loňském roce. Dle OCHP
Polička to záleží na konkrétní obci, jak TKS ve své
obci pojme. Já bych se rád přiklonil, a pokud to
bude jen trochumožné, k tradiční obchůzce, která
by se uskutečnila v sobotu 8. 1. 2022. Vše bude ale
záležet na protiepidemických opatřeních ohledně
COVIDU-19. V opačném případě by sbírka pro-
běhla v době od 1. 1. 2022 do 16. 1. 2022 a tři
pokladničky by byly jako v loňském roce umístěny
v kostele sv. Anny, na obecním úřadě a v prodejně
CEIBA, do kterých bude možné přispět �inanční
hotovostí. Sledujte proto prosím webové stránky
obce, kde bude vše ohledně organizace TKS 2022
upřesněno. Letáky TKS 2022 budou rovněž vyvě-
šeny na vývěskách v obci. Aktuální Tříkrálové
zprávy naleznete také na webových stránkách
www.policka.charita.cz.

starosta

V první polovině ledna roku 2022 se opět
těšíme na Tříkrálovou koledu, tradiční pro-
jekt Charity ČR.
Vážení a milí přátelé, další kalendářní rok se nám
pozvolna nachyluje ke svému konci ... můžeme se
ohlížet za tím, co je za námi, a můžeme také
vyhlížet to nové, co je před námi. Ať nás všechny
to obojí naplní pokojem a radostí - a pocitem, že
právě tady a teď jsme na správném místě, ze
kterého se můžeme rozhodnout být sami tou
změnou, kterou chceme vidět ve světě.
Vážíme si přízně, kterou jste nám vždy při
Tříkrálové sbírce vyjádřili Vaší štědrostí a tím i
upřímným zájmem o charitní služby a projekty,
které Tříkrálovou sbírkou podporujeme. Věříme,
že i při nadcházející sbírce budeme vzájemně
propojeni. Pojďme se spolu opět zapojit do
největší sbírkové akce v republice ... ... Pomůžeme
tak vytvořit nejen příběh, ale i skutečnost o lidské
dobrotě, blízkosti, sdílení a pomoci.
Děkujeme Vám, že i tentokrát máme možnost a
naději u toho být společně.
Tříkrálová sbírka 2022 bude probíhat od 1. do 16.

ledna 2022. Do sbírky bude možné přispět
variantou on-line na číslo sbírkového
účtu: 66008822/0800 vedeného u České spoři-
telny, a. s. Praha – pokud u platby uvede-
te variabilní symbol 777955021, bude příspěvek
poukázán přímo Oblastní charitě Polička.
Vzhledem k tomu, že i průběh Tříkrálové sbírky
musí respektovat aktuální epidemiologická opa-
tření, připravujeme obdobu loňské varianty
koledování. Jsme opět v jednání ohledně umístění
kasiček na obecních úřadech, v obchodech, v ko-
stelích či na farních úřadech apod. Vzhledem k
omezením se obchůzka koledníků uskuteční jen
zcela výjimečně, za příznivých podmínek, pokud
to aktuální situace dovolí. Děkujeme všem za
pochopení. Bližší aktuální informace načerpáte
přibližně od poloviny prosince na
www.policka.charita.cz.

Oblastní charita Polička

Vítání občánků 2021
V neděli 3. 10. 2021 se v naší obci uskutečnilo
slavnostní vítání občánků do života. V budově ZŠ
a MŠ v Pusté Kamenici se sešly čtyři rodiny
nejmladších občánků. Gratulaci od starosty obce
Jaroslava Sklenáře, �inanční dar a pamětní list
obdrželi rodiče Patrika Vičara, Jana Hubače,
Barbory Oplištilové a Martina Smažila. Součástí
slavnostního vítání občánků bylo také podepi-
sování rodičů do kroniky a fotografování u
kolébky. Celý program příjemně doplnilo kulturní
vystoupení žáčků místní školy pod vedením paní
učitelky Šárky Drahošové. Průběh slavnosti
vyfotografoval pan Jan Brokl st. a rodiče se tedy
mohou těšit na fotoalbum dokumentující vítání
jejich děťátka do života v obci. Jsme velice rádi, že
jsme vítání občánků mohli konečně uspořádat.
V loňském roce nám to vzhledem k nemoci Covid
19 bohužel nebylo umožněno.

starosta



Výroční členská schůze TJ Pustá
Kamenice - 13.11.2021
V sobotu 13. 11. 2021 od 18:00 hodin TJ Pustá
Kamenice uspořádala výroční členskou schůzi.
Schůze se zúčastnilo 53 členů a tři hosté. Po
zprávě o činnosti spolku za rok 2020, zprávě
hospodáře, zprávě kontrolní komise a schválení
předběžného plánu činnosti spolku na rok 2022
proběhly volby do výkonného výboru TJ na ob-
dobí let 2021-2025. Byl zvolen stávající výkonný
výbor ve složení Milan Sršeň st., Oplištil Jan ml.,
Jaromír Obrovský st., Jaroslav Sklenář, Jan Brokl
ml., Jan Tomášek ml. a Olga Kašparová. Dále byla
zvolena kontrolní komise ve složení Zdeněk
Zeman, Karel Chvála ml. a Martin Smažil. Také

bylo předáno ocenění členům TJ u příležitosti
životního jubilea a za dosavadní aktivní činnost ve
spolku. Čestná uznání převzali – Jan Brokl ml. a
Jan Tomášekml. Následovalo promítání fotogra�ií,
videí a diapozitivů z akcí TJ, které se protáhlo až
do půlnoci. Od 16:00 hodin se také uskutečnila
schůze pro děti, kterých se letos sešlo 13.

za TJ Jaroslav Sklenář
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Cykloturis�cký zájezd -
Křivoklátsko - Český kras
Výletu na Křivoklátsko a do Českého krasu, který
uspořádala TJ Pustá Kamenice, se zúčastnilo
téměř padesát turistů a cyklistů. Díky nádher-
nému, spíše letnímu, než podzimnímu počasí se
uskutečnily všechny naplánované výlety. Od
soboty 25. 9. 2021 do úterý 28. 9. 2021 tak turisté
stihli navštívit městečko Zbečno a Hamousův
statek, hrad Křivoklát, rozhlednu Velká Buková,
skalní vyhlídku ve Svatém Janu pod Skalou,
hornický skanzen Solvaovy lomy, lomy Malá a
Velká Amerika, hrad Karlštejn, zříceninu hradu
Tetín, údolí Berounky, Koněpruské jeskyně,
Skryjská jezírka a zříceninu hradu Týřov.
Cykloturisté viděli skoro to samé, a ještě mnohem
víc, protože najezdili téměř 200 km a poslední
den zajeli podél Berounky až do Prahy. Všem
účastníkům patří velké díky nejen za jejich
sportovní výkony, ale i za skvělou atmosféru,
která ovládla celý výlet.

za TJ Hana Broklová

TJ Pustá Kamenice
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Mikulášská nadílka 2021
I v letošním roce v neděli 5. 12. tradičně naší vsí
prošel Mikuláš se svojí družinou. Celkem navští-
vili a obdarovali cca 40 dětí. Děti kromě připra-
vených básniček či písniček musely Mikulášovi,
andělovi a dvěma čertům přednést i své znalosti
ze školy – násobilku, vyjmenovaná slova apod.
Jelikož měly tyto bytosti letos v knize hříchů
opravdu hodně dětí, pořídily si automobil tmavé
barvy neznámé značky a náhodnému kolem-
jdoucímu se mohl naskytnout nevšední pohled.
Na obecní komunikaci mohl spatřit rychle jedoucí
vůz řízený zlověstným čertem, vedle něho doslova
namačkaného Mikuláše držícího v pravé ruce
berlu, která dělala svým koncem stopu ve sněhu
vedle vozu. Protože bylo v autě světlo, byl vedle
druhého čerta viděn opravdu modlící se anděl.
Chyběly už jen plameny z výfuku. Věříme, že naši
obec družina navštíví i v příštím roce.

za TJ Jan Tomášek

Plánované akce
TJ Pustá Kamenice
TJ Pustá Kamenice pořádá v sobotu 25. 12. 2021
v době od 16:00 – 17:30 hodin na zimním
stadionu v PoličceVÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
pro děti, rodiče, prarodiče a zkrátka pro všechny,
kteří si chtějí o vánočních svátcích trochu
zabruslit. I zde však budou platit protiepidemická
opatření pro veřejné akce – bezinfekčnost
(očkování, test) – viz. konkrétně k uvedenému
datu. Podle toho se prosím každý zařiďte.
Dopravu na stadion si každý zajistí sám, pronájem
ledu hradí tělovýchovná jednota.

Vážení spoluobčané, vážení členové spolku a
příznivci TJ Pustá Kamenice. Na první čtvrtletí
příštího roku plánujeme tři významné a tradiční
akce. V sobotu dne 19. 2. 2022 bychom chtěli
v odpoledních hodinách uspořádatDĚTSKÝKAR-
NEVAL a večer tradiční ŠIBŘINKY. Hned násle-
dující týden v sobotu 26. 2. 2022 by se měl
uskutečnit tradiční MASOPUST. Záměrně píšu,
měli bychom uspořádat, měl by se uskutečnit.
Vzhledem k současné situaci ohledně nemoci
COVID 19 však v současné době nevím, co se bude
dít v únoru 2022 a zda-li se výše uvedené akce
podaří uspořádat. Za pořadatele mohu sdělit, že
bychom je rádi uspořádali v uvedeném termínu,
ale vše bude záležet na epidemiologické situaci.
Sledujte prosím webové stránky obce Pustá
Kamenice, kde bude vše upřesňováno. Děkuji za
pochopení.

za TJ Jaroslav Sklenář



Tomáškové přišly zahrát, zazpívat a pomohly
sfouknout svíčku na narozeninovém dortu.

Společné přání nás všech je, abychom mohli
prožít další roky už bez nucených přestávek, ve
zdraví a pohodě.
To stejné přejeme všem spoluobčanům do nového
roku – zdraví, štěstí a spokojenost celým rodinám.

za seniorky Irena Gregorová
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Opět přišel čas bilancování a ohlédnutí se za
rokem, který bude za chvilku už minulostí.
V klubu seniorek jsme z toho končícího roku
společně prožily pouhou polovinu. Ale jsme rády
za to, že jsme se mohly od 2. července pravidelně
scházet. Na podzim jsme si udělaly malý výlet do
Poličky. Tam jsme si v doprovodu paní
Vymětalové z poličské farnosti prohlédly kostel sv.
Jakuba, který prošel velkou rekonstrukcí. Součástí
prohlídky byla i výstava nazvaná „Obraz jako
viděné slovo“ a prohlídka půdních prostor a
trámoví kostela. Tuto nanejvýš zajímavou exkurzi
jsme zakončily jak jinak než posezením a
společným obědem v restauraci Na Parkánech.

S přicházejícím podzimem jsme si nasbíraly a
připravily přírodní materiál na zhotovení
podzimních dekorací. Jejich výrobou jsme si
zpestřily dvě páteční odpoledne.

První pátek v listopadu jsme po roční přestávce
oslavily narozeniny klubu. A tentokrát to byly
narozeniny jubilejní – už 10. Velice rády jsmemezi
námi přivítaly pana starostu Sklenáře, od kterého
jsme dostaly krásný dort. Za hasiče mezi nás
přišel pan Tušla, paní Iveta Kynclová a Lenka
Habalová nám pomohly s občerstvením a velkou
radost nám udělaly především děti z hasičského
kroužku. Ty nám pod vedením paní Lenky

Klub seniorek
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Závod požární všestrannos� 2021
V sobotu 23. 10. vyrazily naše děti na podzimní
branný závod, který se letos konal v okolí
přehrady u Jevíčka. Z důvodu epidemiologické
situace závod probíhal dle časového
harmonogramu tak, aby se děti z jiných sborů co
nejméně potkávaly. Bohužel tak nebylo žádné
slavnostní zahájení a po soutěži ani předání
diplomů a cen. Náš sborměl do této soutěže vyslat
dvě tříčlenná družstva přípravky, 3 pětičlenná
družstev mladších a 1 družstvo starších. Bohužel
velká nemocnost způsobila, že se nakonec
z přípravky nezúčastnil nikdo a i v mladších nám
chyběl jeden závodník. Naštěstí jsme se
telefonicky předem domluvili s SDH Březiny,
který nám zapůjčil jednoho svého člena.
Hlídka Pustá Kamenice A1 běžela ve složení
Anička Tomášková, Marek Zahálka, Dan Vičar,
Eliška Broklová a Dan Suchý. Tato pětice měla
absolutně nejlepší běžecký čas celé své
kategorie, bohužel 14 trestných bodů za střelbu
způsobilo jejich posun na 6. místo z 29 hlídek.

Hlídka A2 běžela ve složení Honzík Tomášek, Jiřík
Zahálka, Hanička Jeníčková, Miky Houdek a Ema
Dudková ze Březin a doběhla si pro 26. místo 29
hlídek. Celkově se družstvo A našeho sboru
umístilo na krásném 6. místě z 21 sborů.

Hlídka Pustá Kamenice B soutěžila ve složení
Adélka Vičarová, Johanka Broklová, Kuba
Odehnal, Anička Suchá a Filip Sodomka. Tito
závodníci odnesli 14. místo z 29 hlídek a celkové
12. místo 21 sborů.

Po delší době jsme opět měli na startu závodníky
v kategorii straších. Kvůli absenci některých
dětí, se nám podařilo postavit pouze 1 hlídku – ve
složení Alice Husáková, Šárka Bukáčková, Matěj
Zahálka, Sára Kottoniaková a Tereza Sejkorová.
Jako hlídka si doběhli pro 25. místo 38 hlídek a
celkově skončili na 20. místě z 27 sborů.
Dvě naše členky Kristýna Tomášková a Andrea
Odehnalová vypomohly družstvu Lubné, kteří
měli nedostatek závodníků a s nimi se umístili na
26. místě z 38 hlídek, celkově na 21. místě z 27
sborů.

za SDH Lenka Tomášková

Nejbližší akce
29. 1. 2022 – Hasičský ples s Melodie Rock Trpín
(Pokud to dovolí epidemiologická situace a s ní
spojená nařízení pro konání kulturních akcí)
Hasičský kroužek se bude scházet dle situace a
možností.

SDH Pustá Kamenice
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Podzimní dílnička

Podzimní dílnička proběhla kvůli epidemiolo-
gickým opatřením bez účasti rodičů, ale i tak to
děti krásně zvládly a odnesly si plnou náruč
výrobků. Dokázaly si vyrobit halloweenskou
čarodějnici, opičku z kaštanů, lampion a muf�in se
strašidelnou polevou. Patří jim veliká pochvala za
pečlivost a nasazení.

Tereza Dudková

Beseda se starostou obce
V pondělí 4. října v osm hodin přivítal pan
starosta žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku
v zasedací místnosti obecního úřadu. Děti sem

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice
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rodokmen a děti se pokusily sestavit si rodokmen
svojí rodiny, který si za pomoci rodičů doma
doplnily. V pracovních činnostech si každé z dětí
vyrobilo svíčku z ruličky od toaletního papíru.
V úterý ráno nejprve druháčci přečetli prvňáčkům
povídku „Dušičky“ a poté jsme se vypravili na oba
místní hřbitovy. Po návratu si děti sedly do
kroužku na koberec, položily si před sebe svůj
rodokmen a každé z dětí vyprávělo o své rodině a
také o svých předcích, kteří už tu s námi nejsou. Za
ně symbolicky k rodokmenu postavily svíčku,
kterou vyrobily. Jednu skutečnou svíčku jsme pak
zapálili společně a vytvořili jsme si tak pravou
dušičkovou atmosféru.

Jana Kulichová

Svatý Mar�n jede k nám,
s rados� ho přivítám
Už od pondělí 8. listopadu jsme se pečlivě
připravovali na příjezd Martina na bílém koni.
Hned v pondělí si starší děti v kroužku Kame-
nického MasterChefa upekly svatomartinské
rohlíčky, které spořádaly hned v úterý v ranní
čajovně. Po čajovně následovala hodina čtení, ve
které jsme si přečetli legendu o sv. Martinovi a
děti vyhledávaly pranostiky pro tento den.

Na příchod Martina se připravovaly i mladší děti.
I oni si ve středu v kroužku připravily své
svatomartinské rohlíčky, které ochutnaly ve
čtvrteční ranní čajovně, věnované čtení a povídání
o svatém Martinovi. V prvouce jsme si potom
pustili legendu o jeho životě a seznámili jsme se
s tradicemi, které se v tento den dříve slavily i
s těmi, které dodržujeme dodnes. V hudební
výchově jsme si poslechli a zazpívali písničky
s touto tématikou a ve výtvarné výchově a
pracovních činnostech jsme vyráběli a tvořili,
např. podkovu z alobalu se sněhovými vločkami,
obrázek Martina na koni poskládaný
z geometrických tvarů, hlavu koně s hřívou a

vitrážový obrázek svatéhoMartina. Martin sice na
svůj svátek na bílém koni nepřijel, ale po takových
přípravách určitě brzy dorazí a děti doufají, že se
v Kamenici zdrží, nejlépe prý do jara.

Jana Kulichová

Robo� ve škole
Ve čtvrtek 11. listopadu navštívili naší školu
roboti. Nejednalo se samozřejmě o žádnou invazi,
ale o výukový program pro děti, zaměřený na
seznámení dětí se základy robotiky a pro-
gramování. Tento program mohly děti vyzkoušet
v naší škole. První dvě vyučovací hodiny si
s roboty „hrály“ děti z prvního a druhého ročníku.
Paní lektorka si pro ně připravila výuku pomocí
Bee-Bot robotů, robotů včelek, kterou propojila
s opakováním učiva prvouky. Děti měly na koberci
plánky s obrázky ovoce a zeleniny a jejich úkolem
bylo naprogramovat včelku tak, aby došla na
určitý obrázek. Zpočátku sice roboti trošku
bloudili, ale v závěru dvouhodinového bloku už
roboti krásně poslouchali a vždy správně dorazili,
tam kam si děti přály. Po přestávce se paní
lektorka přesunula o patro výš, aby základy
programování představila také našim třeťákům,
čtvrťákům a páťákům. Pro starší děti si připravila
ozoboty. Tady dětem stačil papír a barevné �ixy a
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programování mohlo začít. Děti se s ozoboty
rychle skamarádily a propojily si informatiku
s vlastivědou a své ozoboty posílaly na výpravy po
krajích ČR. Základy robotiky a programování
nadchly nejen děti, ale i učitele, a tak jsme
s radostí uvítali možnost na bezplatné zapůjčení

robotů do školy na dobu jednoho měsíce, které
umožňuje Půda Polička, kde paní lektorka působí.
Projekt Robotika do škol je realizován MAS
Poličsko z.s. a pro školy a jejich žáky je zdarma.
K nám do školy s tímto projektem přijela paní
Petra Jílková s lektorkou Hanou Šandovou. Za tuto
nabídku jsme byli velice rádi, zejména v době, kdy
zajistit zajímavou a smysluplnou aktivitu pro
malý počet žáků přímo ve škole, bez nutnosti
dojíždění, je téměř nemožné. Děkujeme.

Jana Kulichová

17 listopad - Den za svobodu a
demokracii
V úterý 16. listopadu probíhal ve škole projektový
den věnovaný 17. listopadu 1989. Tentokrát jsme
se rozhodli, seznámit děti s událostmi roku 1989
formou projekce �ilmu zachycující tehdejší
události a následnou besedou s dětmi. Po velké
přestávce se všechny děti sešly v dolní třídě, kde
jsme si pustili animovaný �ilm Fany a pes. Film
vypráví o holčičce Fany, o životě v tehdejší
společnosti, a o událostech a průběhu pokojné
revoluce, pohledem dítěte. Po skončení �ilmu
jsme si s dětmi povídali o tom, co je zaujalo, co se
jim líbilo a co se jim naopak nelíbilo. Doufáme, že
si děti budou pamatovat, že 17. listopadu nemají
volno proto, aby si odpočinuly, ale že si mají tento
den připomínat události, které změnily život
v naší společnosti.

Jana Kulichová

Mikulášská nadílka
V pátek 3. 12. se škola hemžila maskami čertů,
andělů a dokonce jednoho Mikuláše. Už během
dne byla cítit nervozita, ale i silácké řeči, které při
lomcování s dveřmi záhy ustoupily. Buchot, rachot
a křik se nesly školní chodbou a všichni jsme
pokorně čekali, co se bude dít dál. Dopadlo to

dobře, rachot ustal a jeden statečný se odhodlal
nahlédnout za dveře. Za dveřmi našel pytel plný
dobrot a také dopis od Mikuláše. Každé z dětí
muselo přijít alespoň na jednu věc, kterou dělá
dobře a také na jednu, kterou dělá naopak špatně
a pokusit se o nápravu. Tentokrát byli všichni
odměněni. Však uvidíme příští rok.

Tereza Dudková

Podzimní radovánky v MŠ
V tomto barevném ročním období jsme zažili
spoustu zážitků. Společně jsme se vydali vláčkem
na dopravní hřiště, kde jsme si užívali jízdu na
motokárách, tříkolkách a kolech.
V říjnu nás čekal týden s názvem Bramborohraní.
Děti si vyrobily krásného ježečka z brambory a
z šípků, kterého si odnesly domů. Zahráli jsme si
pohádku: Princeznička na bále, poztrácela korále;
navlékali jsme korálky pro princeznu a uvařili
šťouchané brambory, které si děti samy
rozmačkaly a ochutily a popravdě byly výborné.
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Podzimní dílnička se letos uskutečnila ve stejném
duchu, jako minulý rok, takže bohužel bez účasti
rodičů. Děti si mohly vyrobit a odnést domů
několik výrobků - ježečka s ruličky od toaletního
papíru, sovičku na špejli, tácek z přírodnin a kdo
měl ještě chuť, mohl si namalovat podzimní
obrázek pomocí ruliček.
„Strašidelný týden“ jsme si také moc užili. Děti
mohly přijít do školky převlečené do
strašidelných masek. Společně jsme vydlabávali
dýně, které nás pak ve školce „strašily“. Podívali
jsme se na pohádku Coco, abychom si ukázali, že v
každé národnosti se Dušičky slaví jinak.
Zavzpomínali jsme na naše zesnulé a byli jsme je
navštívit na hřbitově.

V listopadu jsme přivítali Svatého Martina, který
nám sice nepřijel na bílém koni, ale my jsme si
takového koníčka vyrobili. A s ním jsme také
přivítali zimu.
Listopad se překulil a my jsme očekávali příchod
Mikuláše s čertem, kteří se u nás stavili a jelikož
máme ve školce hodné děti, přinesl jim i něco
dobrého na zub. V košíku ovšem nechyběl dopis s
drobnými „hříchy“, které jsme za celý rok
napáchali a ze kterých se máme ponaučit. Tak
doufejme, že si děti z toho nějaké to ponaučení
vezmou.

Diana Sochová

Krásné Vánoce a hodně zdraví
po celý následující rok přejí
děti a zaměstnanci školy.

pf 2022
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Všem čtenářům naší knihovny, a nejen jim,
přejeme pohodové vánoční svátky, mnoho
pěkných chvil strávených se svými blízkými a
zdraví a lásku v roce následujícím. Děkujeme
čtenářům i všem ostatním za přízeň, podporu a
spolupráci a těšíme se na další setkávání v novém
roce.

Poslední otevřená knihovna ve starém roce bude
23. 12. 2021 a první v následujícím roce bude
6. 1. 2022.
A pokud nenajdete pod stromečkem žádnou
knihu, nezoufejte a přijďte si k nám nějakou pro
Vás zajímavou vybrat.

Knihovnice Iveta a Lenka

Knihovna

  
Domečky zahalené bílou peřinou, 
sladké tajemství se šíří krajinou, 
nastává krásný vánoční čas, 
přejeme, ať přijde štěstí, zdraví, pokoj a láska mezi Vás 
                                     knihovnice Iveta a Lenka 
 

 

Mažoretky Hvězdičky
Náš školní rok začal opět v září 2021. Mažoretky
nastoupily v plném počtu, ale tentokrát jsme se
zaměřily na společný trénink, a tedy děvčata
trénují dohromady jako jedna skupina. Došlo však
k určité změně, některé holky ukončily svoji
kariéru v kamenických mažoretkách, protože, jak
samy řekly „jsou na to staré“ a mohou se tak
věnovat naplno studiu. Já bych chtěla touto cestou
děvčatům velmi poděkovat, že se mnou na
kroužku začínaly, spolupracovaly a dotáhly to tak
daleko. Holky, děkuji, byly jste skvělé!
První tréninky probíhaly namístním hřišti. Počasí
nám přálo, a tak jsme zde vydržely do konce října.
Venkovní teploty začaly klesat a my se i díky
příznivé covidové situaci mohly přesunout do
tělocvičny ZŠ. Mohu říct, že se nám velmi daří,
naučily jsme se spoustu nových prvků a
trénujeme dvě nové sestavy. Všechny doufáme, že
budeme mít možnost obě sestavy představit na
nějaké společenské akci a nezůstane jen u
procvičování, jako tomu bylo bohužel doposud.

Za celý kroužek bych Vám všem chtěla popřát
klidné a pohodové vánoční svátky a do nového
roku co nejvíce zdraví a štěstí.

Tereza Lorencová

Krátce
2021

starosta
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Rok s rokem se sešel a vzhledem k chování
některých jedinců jsem nucena sepsat opět
několik vět, jelikož mě osud koček nenechává
v klidu a situaci jen tak přehlížet.
Dne 12. 11. kolem 17:30 mezi domy Sochovými a
Farářovými uprostřed silnice leží sražená kočka
v tratolišti krve se zlomenou čelistí, sténající a
ztěžka dýchající. Zpětně si říkám, zda byl pro
řidiče problém sešlápnut brzdu, strhnout volat či
udělat jiný manévr, aby k tak vážnému úrazu
nedošlo. A když už se taková nehoda stane, je snad
lidské poskytnout zvířeti pomoc, ať už zavézt ho
na veterinu či zavolat veterinární výjezdovou
službu, aby se mu v tomto případě zkrátilo
trápení. Nebo snad v 21.století je etické, že
sražené ještě živé zvíře se nechá dál ležet a trpět
uprostřed silnice, až ho jiný řidič „dorazí“? Nikoliv.
Ten samý víkend 14. 11. u Hanákových opět
sražená kočka, tentokrát při kraji silnice se střevy
vyhřezlými z břišní dutiny. Zamyslete se, jak by
vám bylo, kdyby někdo porazil vaše dítě a nechal
ho bezprizorně ležet uprostřed silnice či ve
škarpě a neposkytl mu pomoc. Nečekám od

nikoho díky za eutanázii, avšak já děkuji
p. Sochovi za pomoc při odklidu, pak už mrtvé
kočky, která nebyla jeho. Nebuďte bezohlední
k němé tváři.

MVDr. Michaela Halamková
veterinární lékařka

Krátce
2021

starosta

Holec!
2021

starosta

MVDr. Michaela Halamková

V sobotu 6. 11. 2021 se konal hon Mysliveckého
spolku Špičák Pustá Kamenice. Honu se účastnili
členové místního spolku, jejich hosté a lovečtí psi.
Hon byl na zajíce, černou a škodnou zvěř. Letošní
rok nám počasí velmi přálo i covidová opatření
nebyla ještě tak striktní, takže s roční přestávkou
nám akce vyšla. V polovině honu jsme si opekli
klobásy, pobavili se a naplánovali další leče po
honitbě. Po ukončení společného honu jsme
vyrazili do kulturního domu na tzv. poslední leč.
Na začátku jsme si připili podle mysliveckých
tradic levicí s provoláním „Lovu zdar“, jak je

zvykem, zazpívali píseň Zelení hájové a pustili
jsme se do zvěřinového guláše, poté následovala
tombola a přátelské posezení.

MVDr. Michaela Halamková
myslivecký hospodář spolku

Myslivecký spolek Špičák Pustá Kamenice
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Jste rádi, že jsou Vánoce? Já moc. A chtěl bych Vám
říct jednu pohádku, kterou jsem před několika
lety slyšel. Bude o zlém vlkovi. Představte si noc,
kdy se narodil Pán Ježíš...
A podívejme se o kousek dál, do jiné země.
K pastýřům. Pastýři měli své ovečky, starali se
o ně, ale v jejich blízkosti žil také zlý vlk, který byl
nejen zlý, ale i úskočný, a vždycky, když pastýři
trochu nedávali pozor, tak některou z nich chytil a
roztrhal. Pastýři se ho báli a neměli ho vůbec rádi.
Vždycky po něm házeli kamení a snažili se ho
zahnat.
Až se jednou stalo něco zvláštního. Pastýři slyšeli,
že se narodil Pán Ježíš a řekli si, že se tam půjdou
podívat. Vlk se zaradoval - nikdo nehlídá stádo,
nikdo mě nebude zahánět, to si naloupím a
roztrhám ovcí! Ale najednou ho přemohla
zvědavost. Řekl si: To je zvláštní. To pastýři ještě
nikdy neudělali, aby takhle odešli pryč. To se
musím jít podívat, kde jsou a co dělají...
A tak se za nimi plížil, schovával se za keři, aby ho
neviděli, až se dostal ke stáji, kde byla jeskyňka a
v ní Panna Maria, svatý Josef a v jesličkách byl
položený Ježíšek. Vlk tiše stál a díval se, co se bude
dít. Viděl, jak se pastýři radují a pomyslel si, že
počká, až odejdou a podívá se víc zblízka, aby mu
nic neuteklo.
Pastýři po chvíli opravdu odešli a kolem se
rozhostil klid. Tak velký klid, že se Panně Marii i
svatému Josefovi začaly zavírat oči. Teď je ta
správná chvíle, řekl si vlk. Teď je všechny sežeru.
A začnu od toho nejmenšího...
Vlk se krok za krokem plížil k jesličkám. Opatrně
a tiše, aby nezpůsobil nějaký šramot. A už byl
kousek od jesliček. Chystal se skočit … a v tom se
na něj Pán Ježíš podíval a usmál se. To se vlkovi
ještě nikdy nestalo, že by se na něho někdo usmál.
A co víc - Ježíš jej pohladil! To se mu teprve nikdy
nestalo, protože všichni na něj vždycky jen
nadávali nebo po něm házeli kamení.
Ale pak se stalo ještě něco: když se na něj Ježíš
usmál a když ho pohladil, praskla vlkovi kůže a
z té vlčí kůže vylezl člověk. Takový, jakého Bůh

chtěl mít. A člověk začal chválit Boha a děkovat
mu za to, že ho takovým způsobem proměnil.

No, a to je konec pohádky. Kdo jí porozuměl, ten
ví, o čem jsou Vánoce.

(zdroj: https://www.pastorace.cz/tematicke-
texty/vanocni-pohadka)

6 nejpodivnějších vánočních
zvyků ve světě
Vánoce, nejkrásnější svátky roku, prožívá každý
jinak, ale ve světě občasmůžete narazit na tradice,
které byste u nás jen těžko vysvětlovali. Možná se
letos ještě moc rádi vrátíte k jablíčku, kaprovi a
koledám...

1. Na Islandu nosí vánoční skřítci dárky hodným
dětem, které si nachystaly za okno botu.
Důležité také je, aby každý Islanďan dostal
něco nového na sebe, jinak ho může sežrat
vánoční kočka.

2. V Bulharsku se obyčejně při večeři spokojí
s vepřovým a luštěninami. Tradičně založené
rodiny mohou stolovat na ubruse položeném
na zemi a podloženém slámou, což je
vzpomínka na chlév, kde se narodil Ježíšek.

3. V Austrálii je výzdoba pohlednicová. Lidé si
zaslaná vánoční přání vyvěšují do oken a
soutěží, kdo jich má víc.

4. V Anglii je typickým vánočním pokrmem
pečený krocan s ořechovou nádivkou,
v žádném případě nesmí jako tečka tohoto
hodování chybět tradiční pudink. Ten se
připravuje již v době adventu a chodí ho
míchat každý člen rodiny. Přitom vyslovuje
své přání.

5. Na Ukrajině je častou dekorací na stromcích
umělý pavouk a pavučina. Věří se, že pokud
najdete ráno na Vánoce pavučinu, přinese vám
štěstí.

6. V Norsku podle legendy na Štědrý večer
vycházejí zlé čarodějnice a hledají košťata, na
kterých by se proletěly. Proto musí být
všechna košťata v domě pečlivě schovaná.
Zatímco košťata Norové schovávají, svou
vlajku milují, proto bývá hlavním prvkem na
vánočních řetězech, ale i na sloupech před
domem, právě vlajka.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/15-
nejpodivnejsich-vanocnich-zvyku-ve-svete/

Vánoční pohádka


